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Podarilo sa. Ďakujeme!
Veľmi nás teší, že sa dobrá vec
– zbierka na obnovenie busty
T. G. Masaryka v Základnej škole
T. G. Masaryka v Ľubietovej podarila.

Dlho to vyzeralo tak, že nastavenú hranicu 3 000 € sa nám
nepodarí dosiahnuť, najmä kvôli
Vianočným a Novoročným sviatkom a prebiehajúcim dovolenkám.
Nakoniec bola zbierka úspešná
a záverečný účet StarLabu skončil na sume 4 281 €. Trochu nás
zarmútila skutočnosť, že s príchodom Nového roka 2022 sa pôvodná cena busty zvýšila z 95 000 Kč
v r. 2021 na 110 000 Kč v r. 2022.
Mali sme však šťastie a vďaka serióznym rokovaniam v minulom roku
nám firma eAntik, STUDIO 1809,

Niekoľko faktických údajov o zbierke a prispievateľoch:
Začiatok zbierky (prvý príspevok):
Ukončenie zbierky (posledný príspevok):
Počet prispievateľov (súkromné osoby a firmy):
Nazbieraná suma prostriedkov v EUR:

6. 12. 2021
11. 01. 2022
57
4 281,00

Najmenší príspevok jedného darcu v EUR

5,00

Najvyšší príspevok jediného darcu v EUR

700,00

s. r. o., Praha poskytla pôvodnú
cenu z roku 2021. Obchod za mohol uskutočniť.
Naša úprimná vďaka patrí
všetkým darcom rovnako, od tých
najskromnejších až po tých štedrejších. Oceňujeme najmä pozitívne pochopenie nášho zámeru na
obnovenie busty a jej slávnostného navrátenia na dôstojné miesto
v školskej budove. Nová busta (na
obrázku) je dôstojnou náhradou
pôvodnej a prispeje k skrášleniu
interiéru školy. Naša vďaka za aktívnu spoluprácu patrí starostovi
Ľubietovej Ing. Pavlovi Zajacovi,
riaditeľke Mgr. Monike Bobokovej
a učiteľskému zboru ZŠ T. G. Masaryka a poslancom MZ Ľubietová za
podporu.
Dnes môžeme pokojne skonštatovať, že sa aj touto formou vyjadruje naša vďaka Základnej škole
T. G. Masaryka za všetko, čo za 90
rokov existencie priniesla generáciám žiakov, ich rodičom a učiteľom a za sprítomnenie ducha
slobody a demokracie významného mysliteľa a filozofa, prvého
prezidenta ČSR Tomáša Garriqua
Masaryka.

Príhovor
šéfredaktorky
Milí naši čitatelia,

prihováram sa vám v prvom vydaní Ľubietovských novín v roku
2022. Vykročili sme do nového
roka a na ten, ktorý sme prežili,
zostane len spomienka. Pre niekoho krásna, pre iných bolestná.
S bolesťou v srdci sme sa rozlúčili s našimi blízkymi, priateľmi
a známymi a s láskou a potešením prijali nové životy. Dali sme
si predsavzatia, vyslovili túžby
a požiadavky na náš ďalší život.
Nevieme, čo nás v tejto dobe
čaká, ale tým, že sa budeme navzájom povzbudzovať, bude tento rok o čosi krajší a lepší. Žijeme
v čase, kedy sú mnohí z nás zneistení, strácame pocit stability
a bezpečia. Nedovoľme, aby sme
ten strach prekrývali hnevom
a nenávisťou. Otvorme dvere
slušnosti medzi nami, v každodennom živote aj na sociálnych
sieťach. Aj v tomto roku sa budeme tešiť z vašej priazne a podpory, ktorá je pre nás veľmi dôležitá.
Zároveň vás prosím o zasielanie
príspevkov, či podnetov na uverejňovanie informácií.
Čítajte nás i naďalej.

Ing. Dušan Kordík, PhD.
Zodpovedný aktivista za projekt

Jana Majerová

Veľkonočný vinš
Keďže je to v našej moci,
Tak vám prajeme k Veľkej noci
lásku, šťastie, zdravíčko,
šunku, vínko, vajíčko.
Veselé prežitie veľkonočných sviatkov praje
Redakčná rada Ľubietovských novín
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Vši, fašisti a víťazstvo
Salvy slobody

„Bol som neprestajne na nohách,
bez spánku, premočený, hladný,
pritom zodpovedný za životy
podriadených, za splnenie bojových úloh, za zásobovanie stravou,
strelivom, za konský povoz, za
pomoc raneným. Bola to z hľadiska
psychického a fyzického najťažšia
etapa môjho života, pričom život
vojaka na fronte môže pochopiť len
ten, kto toto peklo prežil,“ - tvrdí
účastník protifašistického odboja
Milan Filadelfi.
„Mne chýbalo len pár týždňov
do skončenia vojenskej prezenčnej
služby, keď 29. augusta 1944 vypuklo Slovenské národné povstanie
a vzápätí Nemci odzbrojili naše východoslovenské divízie. Tie sa mali
spojiť s Červenou armádou a umožniť jej prielom na Slovensko,“ - spomína 98-ročný odbojár na moment,
keď sa 22-tisíc dobre vyzbrojených
a solídne vycvičených mužov nemohlo zapojiť do boja proti fašistom. Nemecká operácia na odzbrojenie divízií bola pritom plánovaná
už skôr a mala názov Zber zemiakov.

Veliteľ Kolík

Veľkú časť odzbrojených vojakov
Nemci internovali na území Tretej
ríše v zajateckých táboroch. Len
približne dvom tisíckam sa podarilo
preniknúť na stredné Slovensko, kde
sa pridali k povstalcom. Patril k nim
aj absolvent obchodnej akadémie
Milan Filadelfi, vtedy už desiatnik
ašpirant, čakateľ na dôstojnícku
hodnosť. „Na vlastnú päsť som sa
dostal cez Liptovský Mikuláš a Chopok 2. októbra do Zvolena.“ Tam sa
prihlásil k povstalcom, zúčastnil sa
ústupových bojov a po potlačení
SNP mohol ostať schovaný doma
v Ľubietovej, „doma za pecou“. Rozhodol sa inak. „Bolo nás poltucet
mužov, ktorí sme založili odbojovú
skupinu na čele s naším dirigentom,
staviteľom Hynkom Kolíkom. Bol to
Moravák, usadil sa u nás a už vtedy
po ňom išlo gestapo. Bol odo mňa
azda o desať rokov starší, ale nielen preto bol pre nás jednoznačný
vodca,“ - hovorí M. Filadelfi a nezabudne dodať, že súčasná ministerka
spravodlivosti SR Mária Kolíková
je jeho vnučka. Vzápätí pokračuje:
„My chalani sme ho obdivovali už
pred vojnou. Bol to totiž mocný sebavedomý chlap, skvelý športovec.
Nikto sa pri gymnastike v telocvični nedokázal udržať na kruhoch
v rozpažení tak dlho, ako on. Aj na
bradlách bol najlepší.“
Autonómia ich malej partizánskej skupiny, v ktorej sa Milan Filadelfi stal zástupcom veliteľa Hynka

Ing. Milan Filadelfi ako mladý
vojak
Kolíka, bola krátka. Keď sa 15. novembra 1944 s nimi stretli partizáni
z oddielu kapitána Kaličenka, povedali im, že alebo odovzdajú zbrane
a pôjdu domov, alebo sa spoja s ich
oddielom. Všetci ostali v horách.
Bojovali pod masívom Ľubietovského Vepra. Iba 22-ročný Milan Filadelfi sa stal veliteľom čaty 1. oddielu 3. partizánskeho pluku kapitána
N. Kaličenka, ktorý bol súčasťou 1.
čs. partizánskej brigády Stalin kapitána Alexeja Semjonoviča Jegorova. Známy veliteľ bol vysadený na
Slovensko už v noci zo 7. na 8. augusta 1944 v priestore Veľkej hole
v Nízkych Tatrách aj s 22 spolubojovníkmi.
„V horách sme mali troch hlavných nepriateľov. Hlad, vši a fašistov. Raz sme si varili trochu jedla
a Nemci nás zbadali podľa dymu.
Báli sa prísť bližšie, strieľali len naslepo naším smerom. My sme pálili
rovnako. Oni boli tým najväčším naším nepriateľom. Až zaťato, z hĺbky
duše, sme sa k nim chceli dostať na
dostrel a urobiť s nimi poriadok. No
a tie vši – to bol nepriateľ, ktorý
na nás útočil cez všetky dni a noci.
Zbavil som sa ich, až keď fašisti boli
na kolenách, keď sme vyhrali vojnu...“

S partizánmi bojoval do 10.
marca 1945, keď ich jednotka
prekročila frontovú líniu. „Naše
družstvo predtým sídlilo v bunkri
v Okrúhlom nad Starým majerom.
Zapájali sme sa do jednotlivých
partizánskych akcií v rámci vyššieho velenia. Tu sme napríklad stratili
v jednom boji nebojácneho ruského partizána Jaroslava. Ani neviem,
aké mal priezvisko. V horách sme sa
oslovovali len krstnými menami,“
- zosmutnel. „Cez hory nás viedol
ruský partizán. Bolo nás približne
dvadsaťpäť a niesli sme raneného.
Presúvali sme sa do Popradu.“ Tam
bol začlenený do 1. čs. armádneho
zboru. Bojoval aj o Liptovský Mikuláš: „Verili by ste, že som strieľal aj
po svojich?“ - dá nám prekvapujúcu
otázku. Potom ju vysvetlí: „Velenie
1. československého armádneho
zboru si myslelo, že Liptovský Mikuláš dobyje takpovediac za pochodu,
no boje trvali dlhé dva mesiace. Raz
sme útočili, potom ustupovali. Bolo
to, myslím, na veľkonočné sviatky,
keď sme sa znova dostali pod tlak.
Mal som dva kanóny a protitankové
pušky, keď sa Nemci s tankami opäť
tlačili dopredu. Útok bol silnejší,
ako sa očakávalo. Časť našich chlapov z prvej línie utekala dozadu. Ja
som na nich kričal, aby sa zastavili. Potreboval som pomôcť odtlačiť
tie kanóny do záložného postavenia. Nebolo tak ďaleko. Keď som
ich nevedel zastaviť krikom, pustil
som im dávku popred nohy. Moje
výstrely ich zabrzdili. Spamätali sa,
pomohli. Tu však nech nikto nešpekuluje čo, ako, prečo, nech nesúdi.
Kto neprežil boj v prvej línii, ťažko
niečo z toho vypätia a hraničných
emócií pochopí...“
Metropola Liptova bola oslobodená 4. apríla 1945. Milan Filadelfi
postupoval so svojou jednotkou
ďalej na západ: „Veliteľ jednej
mojej čaty, tej s kanónmi, bol môj

Foto: Náš hrdina ako 99 ročný

Vyznamenania
najlepší frontový kamarát. Takého
bojovníka, ako bol on, som nikdy
nevidel. Volal sa Lebovič, bol zo
Zakarpatska, kde mu vyvraždili celú
rodinu, preto by fašistov roztrhal aj
v zuboch.“ Dodnes ho mrzí, že sa
s ním ani nerozlúčil a po vojne ho
už nevidel, aj keď po ňom pátral:
„Postupovali sme cez Žilinu a Javorníky na Moravu, boli sme už medzi
Přerovom a Prostějovom. Zranila ho
jedna z posledných striel vojny. Odniesli ho zdravotníci, viem že prežil,
ale nikdy som sa nedozvedel, čo
s ním bolo ďalej.“
Keď preberal úsek v prvej línii
od rumunských vojakov, vedel, že
v obrannom postavení stojí proti nim časť ustupujúcich Nemcov.
S kamarátmi sa pripravovali na raňajší útok. O to viac ho rozhnevalo,
že spoza chrbta začali čs. vojaci vystreľovať svetlice – a on so svojimi
vojakmi bol na dohľad nepriateľovi. „V tom momente som nemohol
vedieť, že je koniec vojny, že ten
obrovský rachot, čo sa spustil, sú
vlastne salvy víťazstva.“

Slzy a posolstvo

Po vojne si pán Milan Filadelfi založil rodinu, dokončil vysokú
školu a pracoval prevažne vo výrobnom družstevníctve. Dnes to
možno niekomu znie ako fráza, ale
tešil sa najmä z mieru: „Desať rokov po vojne defilovalo v Bratislave
vojsko. Sledoval som ten sprievod
spolu s mojimi troma deťmi. Odrazu som medzi tými vojakmi uvidel
spolubojovníkov z frontu. Pamätal
som si na nich, ako si v najtuhších
bojoch chránili srdce poľnou lopatkou zasunutou za opaskom. Mali to
šťastie, že prežili, tak ako ja. Vtedy
som sa strašne rozplakal. Hanbil
som sa pred deťmi. Pred všetkými
okolo. Nikdy nezabudnem, ako som
ten plač nijako nevedel zastaviť.
Všetka tá frontová hrôza sa mi vrátila. A vtedy, po desiatich rokoch, sa
mi z nej aj uľavilo.“
u
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Pána Filadelfiho spomienky na
vojnu bolia občas aj dnes – a to, čo
si pamätá, sa usiluje dať aj na papier. Chodí síce už len po byte, no
keď oceníme jeho kondíciu, hovorí,
že nikdy nebol nejaký veľký športovec. S fajčením však prestal zo
dňa na deň už ako tridsiatnik. Pivo
a víno tiež nie sú jeho šálka kávy.
„Keď sa u nás v Ľubietovej kosilo,
k opečenej slaninke patril aj pohárik ostrého. No a to bolo tak po
troške to moje...“ - usmeje sa, no
to iba tak mimochodom. Pretože to
hlavné, čo chce 98-ročný veterán
Milan Filadelfi povedať, zhrnie na
záver v dvoch vetách: „Ľuďom, ktorí
spochybňujú Povstanie a oslobodenie, to nefunguje v hlave. Sú zaujatí
možno preto, lebo ich predkovia žili
za Slovenského štátu na vavrínoch,
ale pravda bola inde – a my sme
boli na jej strane.“
Zdroj: Obrana č. 8/2020, str. 28 - 29
Príspevok uverejnený so súhlasom
autora textu: PhDr. Pavla Vitka
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Ľubietová

V izbietke u Škultétych
nechali sme vtedy deti a strach.
Tam kdesi v šúpoch slamy
s voňavým a teplým ležoviskom
vychladol jedného včasného rána
koncom októbra onoho štyridsiateho roku.
Vyletel do povetria s mostom,
po ktorom sa už nemohol vrátiť
do teplého hniezda bezmocnej odovzdanosti.
Volala Vysoká i Šajba,
stúlené Valachovo
striehlo
jak psisko pred kolibou.
Kto sa to prikráda do hôr,
keď ovce už zišli z grúňov
a dávno spásli vôňu leta,
ba i ozvenu dolín zniesli ich zvonce
do pájt a cárkov, aby si hora vydýchla,
holá a stŕpnutá, kým sa neprikryje bielou huňou.
Za nami ostal len biely prst ľubietovskej veže,
ukazujúc k plačúcemu nebu,

aby sme si boli istí,
odkiaľ sa sype
tá olovená spŕška zlovestná
na všetko, čo sa hýbe.
Za nami Alfréd Feldvébel
kročaje naše oňuchával,
Fŕkajúce penou zem, čo po nej horela.
Chodila s ním smrť,
jeho verná družka bez čuchu a slepá,
No on ju viedol za ruku
a za stupajmi našimi
len vpred ju postrkával.
Ale Vysoká
jak starostlivá mať,
prikryla nás hmlou
z jej dávnych prípoviedok.
Až nás raz všetkých prikryje už zem,
staručký Vepor ostane
jediný živý svedok.
Milan Filadelfi

Odvaha mu nechýba
V minulom čísle Ľubietovských
novín sme uverejnili príspevok
o Marekovi Potančokovi, talentovanom a úspešnom športovcoci, ktorý
sa venuje skokom na lyžiach. Šport,
ktorý je náročný a tiež aj trochu
nebezpečný. Nášmu Marekovi však
odvaha vôbec nechýba. Zdoláva
mostík za mostíkom a prináša si zo
súťaží krásne ocenenia. Tak si priniesol jedenáťročný odvážny skokan Marek medailu v januári 2022
zo 17. Vianočného turné štyroch
mostíkov v skoku na lyžiach z ďalekého Ruska. Marek sa zapíše do
histórie obce Ľubietová aj tým, že
12. januára 2022 ho slávnostne prijal starosta obce Ing. Pavel Zajac za
účasti najbližšej rodiny a zástupcov
Klubu priateľov skoku na lyžiach
a severskej kombinácie, aby mu
osobne odovzdal pamätnú plaketu
a peňažný dar za úspešnú reprezentáciu Slovenska.

Úprimné pohľady malých skokanov

Slávnostné prijatie Mareka Potančoka starostom obce
Ing. Pavlom Zajacom

Marekove ocenenia
Marek, všetci Ti držíme palce
v Tvojich ďalších športových úspechoch.
Jana M.
Autor foto zo slávnostného prijatia:
S. Pupalová

Tím skokanov a milé privítanie v Rusku

Náš medailista
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Výpis z uznesení zasadania obecného
Prítomní poslanci: Ing. Marián Benka, Peter Kováč, Katarína Resutíková
Mandyčevská, Miloš Sauka, Ing. Peter Sedláček, Pavol Šimun, Bc. Zdenko
Urva. Hlavná kontrolórka: Tatiana Jancurová
OcZ 28 – 1/2021 – schvaľuje programu zasadania OcZ.
Za: všetci. Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté.
OcZ 28 - 2/2021 – schvaľuje zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
Za: všetci. Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté.
OcZ 28 – 3/2021 – volí návrhovú komisiu.
Za: všetci. Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté
OcZ 28 – 4/2021 – berie na vedomie správu o plnení uznesení predloženú
hlavnou kontrolórkou obce.
Za: všetci. Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté.
OcZ 28– 5/2021 – schvaľuje Všeobecné záväzné nariadenie obce Ľubietová č. 1/2021 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Ľubietová.
Za : všetci. Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté.
OcZ 28 – 6/2021 – schvaľuje Všeobecné záväzné nariadenie obce Ľubietová č. 2/2021 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady Za: všetci. Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté.
OcZ 28 – 7/2021 – schvaľuje Všeobecné záväzné nariadenie obce Ľubietová č. 3/2021 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce Ľubietová.
Za: všetci. Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté.
OcZ 24 – 8/2021
A. berie na vedomie
rozpočet obce Ľubietová na rok 2022 vo Verzii A a Verzii B v členení:
Verzia A
v EUR

Bežné

Kapitálové

Finančné
operácie

Spolu

Príjmy

1 272 944,00

2 000,00

33 897,00

1 308 841,00

Výdavky

1 253 467,00

45 610,00

1 192,00

1 300 269,00

Hospodárenie
obce prebytok/schodok

19 477,00

-43 610,00

32 705,00

8 572,00

a ďalej v členení podľa funkčnej a ekonomickej rozpočtovej klasifikácie –
príloha č. 1uznesenia zastupiteľstva.
Verzia B
v EUR

Bežné

Kapitálové

Finančné
operácie

Spolu

Príjmy

1 254 344 00

0,00

33 897,00

1 288 241,00

Výdavky

1 225 547,00

45 610,00

1 192,00

1 272 349,00

Hospodárenie
obce prebytok/schodok

28 797,00

-45 610,00

32 705,00

15 892,00

B. schvaľuje:
rozpočet obce Ľubietová na rok 2022 v členení podľa verzie „B“ s úpravou
nasledovne:
v EUR

Bežné

Kapitálové

Finančné
operácie

Spolu

Príjmy

1 254 344,00

0,00

33 897,00

1 288 241,00

Výdavky

1 208 947,00

45 610,00

1 192,00

1 255 749,00

Hospodárenie
obce prebytok/schodok

45 397,00

-45 610,00

32 705,00

32 492,00

Za: všetci. Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté.

OcZ 28 – 9/2021
Obecné zastupiteľstvo Obce Ľubietová
berie na vedomie
rozpočet obce Lubietová na rok 2023 – 2024 v členení:
Rok 2023
v EUR

Bežné

Kapitálové

Finančné
operácie

Spolu

Príjmy

1 268 532,00

2 000,00

0,00

1 270 532,00

Výdavky

1 142 494,00

3 432,00

1 192,00

1 148 518,00

Hospodárenie
obce prebytok/schodok

120 338,00

-1432,00

-1 192,00

122 014,00

Rok 2024
v EUR

Bežné

Kapitálové

Finančné
operácie

Spolu

Príjmy

1 268 532,00

2 000,00

0,00

1 270 532,00

Výdavky

1 140 994,00

4 000,00

7 757,00

1 152 751,00

Hospodárenie
obce prebytok/schodok

121 838,00

-2 000,00

-7 757,00

116 381,00

Za: všetci. Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté.
OcZ 28 – 10/2021 schvaľuje
rozpočet – bežné príjmy a bežné výdavky rozpočtovej organizácie ZŠ s MŠ
T. G. Masaryka Ľubietová na rok 2022 nasledovne:
	  Príjmy	  Výdavky
Poplatky materská škola	  3 360,00	  3 360,00
Poplatky školský klub detí	  1 260,00	  1 260,00
Réžia školská jedáleň ZŠ, MŠ	  7 000,00	  7 000,00
Stravné, potraviny ZŠ, MŠ
42 000,00
42 000,00
Spolu
53 620,00
53 620,00
Za: všetci. Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté.
OcZ 28 – 11/2021 schvaľuje výnimku v zmysle § 4 ods. 5 zákona č.
583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a neuplatňovaní programu obce v rozpočte obce.
Za: všetci. Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté.
OcZ 28 – 12/2021 – berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra
k návrhu rozpočtu na rok 2022.
Za: všetci. Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté.
OcZ 28 – 13/2021 – schvaľuje
Dotácie na rok 2022 v zmysle § 7 ods. 4 a 6 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy pre organizácie z rozpočtu
obce Ľubietová nasledovne:
OZ Debnár Ľubietová vo výške 600 € na materiálne, technické a organizačné zabezpečenie účasti na spoločensko - kultúrnych akciách v obci
Ľubietová (Michalský jarmok, Advent 2022, Fašiangy 2022), v regióne
i mimo neho(doprava, občerstvenie, krojová výbava, rekvizity, hudobné
nástroje, opravy hudobných nástrojov, nákup hudobných nástrojov, kancelárske potreby, zmluvy účinkovania v ĽH, brigádnická činnosť, občerstvenie)
OZ Rodičovské združenie pri Základnej škole T. G. Masaryka Ľubietová
vo výške 300 € na organizovanie akcie MDD v školskom roku 2021/2022
a výdavky s tým spojené
FK Baník Ľubietová vo výške 3 500 € na organizovanie majstrovských futbalových stretnutí riadených ObFZ Banská Bystrica a vecí s tým súvisiacich
(rozhodcovia, poplatky, cestovné, kosenie, občerstvenie, výstroj) – prípravka, ml. žiaci, dorast, dospelí, údržba ihriska a areálu.
ŠK ST Vepor Ľubietová vo výške 800 € na športovú činnosť oddielu stolného tenisu, cestovné na zápasy a materiál.
ZO Slovenský zväz včelárov Ľubietová vo výške 1 000 € na nákup liečiv,
veterinárne úkony (ochrana včiel) a nákup odborného časopisu .
Za: všetci. Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté.
u
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zastupiteľstva 10. decembra 2021
u OcZ 28 – 14/2021 – schvaľuje dotáciu z rozpočtu obce Ľubietová na rok
2021 pre ZO Slovenský zväz včelárov Ľubietová vo výške 1 000€ na nákup liečiv, veterinárne úkony (ochrana včiel) a nákup odborného časopisu
v zmysle § 7 ods.4 a 6 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy. Za: všetci. Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté.
OcZ 28 – 15/2021 – berie na vedomie zmenu rozpočtu obce Ľubietová vykonanú rozpočtovým opatrením č. 5/2021 podľa § 14 ods. 2 písm. b) a c)
zákona č. 583/2004 Z. z. konkrétne povolené prekročenie príjmov a výdavkov, ktorou sa upravili prenesené kompetencie, finančné dary
Úprava príjmov o:

Úprava výdavkov o:

Bežné

11 129,00

11 129,00

Kapitálové

0,00

0,00

Finančné operácie

0,00

0,00

Spolu

11 129,00

11 129,00

Za: všetci. Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté.
OcZ 28 – 16/2021
I/ berie na vedomie
návrh na zmenu rozpočtu obce Ľubietová vykonaním rozpočtového opatrenia
č. 6/2021 podľa § 14 ods. 2 písm. b) a c) zákona č. 583/2004 Z. z. konkrétne
povolené prekročenie príjmov a výdavkov podľa predloženého návrhu:
Úprava príjmov o :

Úprava výdavkov o:

Bežné

86 978 ,91

1 603,00

Kapitálové

1,00

3 446,00

Finančné operácie

0,00

0,00

Spolu

86 979,91

5 049,00

II/ schvaľuje
zmenu rozpočtu obce Ľubietová vykonanú rozpočtovým opatrením
č.4/2021 podľa § 14 ods.2 písm. b) a c) zákona č. 583/2004 Z. z. konkrétne
povolené prekročenie príjmov a výdavkov.
Úprava príjmov o :

Úprava výdavkov o:

Bežné

86 978 ,91

1 603,00

Kapitálové

1,00

3 446,00

Finančné operácie

0,00

0,00

Spolu

86 979,91

5 049,00

Za: všetci. Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté.
OcZ 28 – 17/2021 – schvaľuje Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Ľubietová na roky 2021 – 2030.
Za: Ing. Marián Benka, Peter Kováč, Miloš Sauka, Bc. Zdenko Urva. Proti:
Pavol Šimun. Zdržal sa: Katarína Resutíková Mandyčevská, Ing. Peter Sedláček. Uznesenie bolo prijaté
OcZ 28 – 18/2021 – schvaľuje predaj pozemkov pre Róberta Pepicha, Ľubietová 517 v k. ú. Ľubietová a to parcely KN C 599/15, zastavané plochy
a nádvoria, o výmere 43 m², KN C 599/16, zastavané plochy a nádvoria,
o výmere175 m² a parcely KN C599/17, zastavané plochy a nádvoria,
o výmere721 m², ktorá bola vytvorená GP č. 43707661-39/21 zo dňa
8.9.2021 a to podľa §9a ods. 8 písm. e) zákona č.138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov, ako dôvody hodné osobitného zreteľa,
za cenu vo výške 19,02€/ m² (min. cena bola určená znaleckým posudkom
č.211/2021vo výške 19,02€/ m²)
Suma za pozemky v celkovej výmere 939 m² predstavuje 17 859,78€. Žiadateľ uhradí k cene pozemkov cenu geometrického plánu v hodnote 250€,
cenu znaleckého posudku v sume 130€ a poplatky spojené s prevodom
vlastníctva.

Zámer predaja bol odsúhlasený Uznesením č. OcZ 27-11/2021 zo dňa
22.10.2021 a bol následne zverejnený.
Za: všetci. Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté.
OcZ 28 – 19/2021
s ch v a ľ u j e
podľa § 9 ods. 2 písm. a) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí spôsob a zámer prevodu majetku obce Ľubietová vymedzenom v písm. b)
tohto uznesenia, a to z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a
ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
rozhoduje
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov
v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, že zámena nehnuteľností v katastrálnom území Ľubietová, obec Ľubietová, a to:
-novovytvoreného pozemku C-KN parc. č. 579/8 o výmere 2711 m², druh
pozemku trvalé trávne porasty, ktorý vznikne odčlenením z pozemku C-KN
parc. č. 579/8, o výmere 3021 m², druh pozemku trvalý trávny porast, katastrálne územie Ľubietová, obec Ľubietová, evidovaný na liste vlastníctva
č. 793, vedené Okresným úradom Banská Bystrica, katastrálnym odborom
pre okres Banská Bystrica, spôsob využívania pozemku: pozemok lúky
a pasienku trvalo porastený trávami alebo pozemok dočasne nevyužívaný
pre trvalý trávny porast, pozemok umiestnený v zastavanom území obce
podľa geometrického plánu č. 44583486-038/2020, vyhotovenom. Ing.
Ondrejom Valentínym z 31.08.2020 úradne overeným dňa Okresným úradom odborom katastra v Banskej Bystrici pod číslom 61-813/2020 dňa
7.9.2020 vo výlučnom vlastníctve obce Ľubietová, a
- novovytvoreného pozemku C-KN parc. č. 580 o výmere 392 m², ktorý
vznikne odčlenením od pozemku E-KN parc. č. 2775, o výmere 710 m²,
druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, katastrálne územie Ľubietová,
obec Ľubietová, evidovaný na liste vlastníctva č. 1670, vedené Okresným
úradom Banská Bystrica, katastrálnym odborom pre okres Banská Bystrica, pozemok umiestnený v zastavanom území obce podľa geometrického
plánu č. 44583486-040/2020, vyhotovenom Ing. Ondrejom Valentínym
z 03.09.2020, úradne overeným Okresným úradom odborom katastra
v Banskej Bystrici pod číslom 61-829/2020 dňa 8.9.2020, vo výlučnom
vlastníctve obce Ľubietová,
-za nehnuteľnosť vo vlastníctve Emila Tokára, rod. Tokára, Kollárova 7,
Banská Bystrica, 974 01 – stavbu - sklad umelého hnojiva, popisné číslo 529 nachádzajúci sa na pozemku C-KN parc. č. 582 o výmere 373 m²,
druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, katastrálne územie Ľubietová,
obec Ľubietová, evidovaný na liste vlastníctva č. 793, vedené Okresným
úradom Banská Bystrica, katastrálnym odborom pre okres Banská Bystrica,
spôsob využívania pozemku: pozemok, na ktorom je postavená nebytová
budova označená súpisným číslom, pozemok umiestnený v zastavanom
území obce vo výlučnom vlastníctve obce Ľubietová, s doplatkom za rozdiel v hodnote zamieňaných nehnuteľností v prospech obce Ľubietová vo
výške 1395,01 EURO (slovom jedentisíctristodeväťdesiatpäť 1/100 eur)
je prípadom hodným osobitného zreteľa, o ktorom obecné zastupiteľstvo
rozhodne trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov z dôvodu majetkovoprávneho vysporiadania právneho vzťahu k Nehnuteľnosti č. 2 – stavby
vo vlastníctve Ing. Emila Tokára, rod. Tokára, Kollárova 7, Banská Bystrica, 974 01, pričom nadobudnutím vlastníctva obce k Nehnuteľnosti č. 2
nachádzajúcom sa na pozemku vo vlastníctve obce Ľubietová sa prispeje
k účelnejšiemu využívaniu tohto majetku a účelnejšiemu usporiadaniu
majetkových pomerov vzhľadom na rozvojové projekty obce Ľubietová.
z r u š u j e uznesenie obecného zastupiteľstva obce Ľubietová č. OcZ 207/2021 z 12. 02. 2021
Za: všetci. Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté.
OcZ 28 – 20/2021
I/ berie na vedomie
žiadosť Michala Mochnáča o odkúpenie pozemku v k. ú. Ľubietová parc. KN
C 575/17, trvalo trávnatý porast, o výmere 584 m2, ktorá bola vytvorená
GP č. 45308381-247/2021 zo dňa 19. 10. 2021.
II/ konštatuje, že
pozemok bezprostredne hraničí s nehnuteľným majetkom vo vlastníctve
žiadateľa.
III/ súhlasí
Pokračovanie na 6. strane u
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u Pokračovanie z 5. strany
So zverejnením zámeru predaja parcely v k. ú. Ľubietová KN C 575/17,
trvalo trávnatý porast, o výmere 584 m2, ktorá bola vytvorená GP č.
45308381-247/2021 zo dňa 19.10.2021 a to podľa § 9a ods. 1 písm.
c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
(konanie o cenových ponukách). Cena pozemku je stanovená na základe
znaleckého posudku č. 214/2021 zo dňa 22.11.2021 minimálne vo výške 9,11 €/m2. Žiadosť bude opätovne prerokovaná po zverejnení zámeru
obce na odpredaj a vyhodnotení doručených cenových ponúk priamo na
najbližšom zasadnutí OZ.
Za: Peter Kováč, Miloš Sauka, Ing. Peter Sedláček, Pavol Šimun. Proti : Ing.
Marián Benka
Zdržal sa : Katarína Resutíková Mandyčevská, Bc. Zdenko Urva. Uznesenie
bolo prijaté.

OcZ 28 – 21/2021 – schvaľuje prenájom nebytových priestorov pre iSafe s. r. o., Strelníky - miestnosti v pivničnom priestore v budove súpisné
číslo 2 vo vlastníctve obce Ľubietová o výmere 11,2 m2 na vybudovanie
skladu stavebného a elektroinštalačného materiálu za cenu nájmu vo výške 22,40 € mesačne ( 2 €/1 m2 ) bez nevyhnutných výdavkov spojených
s účelom prenájmu.
Zámer prenájmu bol odsúhlasený Uznesením č. OcZ 24 – 13/2021 zo dňa
18.6.2021 a bol následne zverejnený.
Za: Peter Kováč, Katarína Resutíková Mandyčevská, Miloš Sauka, Ing. Peter Sedláček, Bc. Zdenko Urva. Zdržal sa: Ing. Marián Benka, Pavol Šimun.
Uznesenie bolo prijaté.
OcZ 28 – 22/2021 – schvaľuje odpustenie nájmu pre kaderníctvo Linda
Mandyčevská, Ľubietová na obdobie mesiac december 2021.

Za: všetci. Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté.
OcZ 28 – 23/2021
I/ schvaľuje
A/ zapojenie obce Ľubietová do výzvy č. 68 S projektom na zateplenie kultúrneho domu Ľubietová.
Prioritná os: 4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo
všetkých sektoroch
Špecifický cieľ: 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných
budov
Kód výzvy: OPKZP-PO4-SC431-2021-68,
B/ spolufinancovanie projektu v zmysle podmienok vyššie uvedeného
kódu výzvy projektu
Za: Ing. Marián Benka, Peter Kováč, Katarína Resutíková Mandyčevská, Miloš Sauka, Ing. Peter Sedláček, Bc. Zdenko Urva. Zdržal sa: Pavol Šimun.
Uznesenie bolo prijaté.
OcZ 28 – 24/2021
I/ berie na vedomie
návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na 1. polrok
2022.
II/ schvaľuje
plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na 1. polrok 2022 podľa
predloženého návrhu.
Za: všetci. Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté.

OcZ 28 – 25/2021 – schvaľuje termíny zasadaní OcZ v Ľubietovej na dni
11.2.2022, 22.4.2022, 17.6.2022, 23.9.2022.
Za: všetci. Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté.

Výpis z uznesení z mimoriadneho zasadania obecného
zastupiteľstva 4. februára 2022
Prítomní poslanci:
Ing. Marián Benka, Bc. Jana Majerová, Peter Kováč, Katarína Resutíková Mandyčevská, Miloš Sauka,
Ing. Peter Sedláček, Pavol Šimun,
Ján Turčan, Bc. Zdenko Urva
OcZ 29 – 1/2022 – schvaľuje
programu zasadania OcZ.
Za: všetci. Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté.

OcZ 29 - 2/2022 – schvaľuje zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
Za: všetci. Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté.
OcZ 29 – 3/2022 – volí návrhovú
komisiu.
Za: všetci. Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté.
OcZ 29 – 4/2022 – schvaľuje

dodatok č.1 k zmluve s právnou
kanceláriou Tekeli o poskytovaní právnych služieb v zmysle
návrhu predloženého právnou
kanceláriou
Tekeli&Associates
s. r. o.
Za: všetci. Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté.
OcZ 29 – 4/2022 - Obecné zastupiteľstvo obce Ľubietová si vy-

hradzuje právo odsúhlasiť Návrh
zmluvy o poskytnutí NFP z výzvy
č. OPKZP – PO4-SC431-2021-68
a rozhodnúť o uzatvorení zmluvy
o poskytnutí NFP vrátane viazania
finančných prostriedkov z rozpočtu obce.
Za: všetci. Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté.
Zuzana Kútna

Rozpočet obce Ľubietová
Návrh rozpočtu obce Ľubietová
je zostavený na roky 2022 až 2024.
Rozpočet na rok 2022 je záväzný
a podlieha vykonávaným zmenám
po schválení zastupiteľstvom obce.
Príjmy a výdavky rozpočtu na roky
2023 – 2024 majú informatívny
charakter a odzrkadľujú predbežné
zámery obce v najbližších rokoch.
Rozpočtové výdavky v roku 2022 sú
vo výške 1 300 269 €, z toho bežné
výdavky vo výške 1 253 467 € (96,4
%), kapitálové výdavky 45 610 €
(3,5 %) a finančné operácie (splácanie úveru vo výške 1 192 € (0,1
%). Návrh rozpočtu obce Ľubietová
na roky 2022, 2023 a 2024 je zostavený ako prebytkový v súlade s §
10 ods. 7 zákona č. 583/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy.

ných a realizovaných investičných
akciách v obci). V nasledujúcich
rozpočtových rokoch je tiež potrebné realizovať rozvoj územia našej
obce v súlade s Územným plánom
a Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce, ktorý je potrebné aktualizovať (pôvodný bol platný
na roky 2014 – 2020). Návrh rozpočtu bol zverejnený dňa 25. 11. 2021
v zákonom stanovenej lehote min.
15 dní pred schválením v obecnom
zastupiteľstve. Hlavná kontrolórka
obce Ľubietová odporučila poslancom Obecného zastupiteľstva obce
Ľubietová návrh rozpočtu na roky
2022 – 2024 schváliť.
S ohľadom na zavedenie potreby
systémového prístupu k plánovaniu výdavkov na zásadné investície
v obci pri rozvoji územia a zohľad-

nenia potrieb obyvateľov obce hlavná kontrolórka odporúča zaviesť
Register investícií obce (osobitné
spracovanie prehľadu o plánova-

J. M.
Zdroj: Stanovisko hlavnej
kontrolórky k návrhu rozpočtu obce
Ľubietová na rok 2022
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Stav financií v obci Ľubietová k 31. 12. 2021
Obec Ľubietová
Bežný účet
Prima banka a. s.

436 650,50

Podn.kanalizácia

26 314,20

Fond RaO

40 848,00

Rezervný fond

69 167,18

Slovenská sporiteľňa

Bežný účet

21 259,15

VÚB a. s.

Bežný účet

34,98

Spolu za účty

594 274,01

Slovenská sporiteľňa

Úvery čerpanie

20 888,68

Obecné lesy Ľubietová s. r. o.
Bežný účet

Prima banka a. s.

179 061,23

Sociálny fond

Slovenská sporiteľňa

5 220,00

Bežný účet

402,18

Spolu za účty

184 683,41

Slovenská sporiteľňa

Úvery-čerpanie

292 120,00

Bežný účet

236 890,86

Obecná píla Ľubietová s. r. o.
Prima banka

Sociálny fond

8 596,48

Spolu za účty

245 487,34

Stavy financií ku koncu rokov obec Ľubietová
a spoločnosti
Spoločnosť

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Obec

336 350,00

316 664,94

188 856,25

236 067,30

375 000,79

594 274,01

Obecné lesy

235 685,97

287 893,63

196 266,27

129 944,98

131 991,33

184 683,41

Obecná píla

82 900,15

127 075,62

94 844,76

26 370,49

58 571,52

245 487,34

654 936,12

731 634,19

479 967,28

392 382,77

Spolu

565 563,64 1 024 444,76

Prehľad stavu a pohybu obyvateľov
obce Ľubietová
Ukazovateľ

Stav
Stav
Stav
Stav
Stav
Stav
k 31.12.2016 k 31.12.2017 k 31.12.2018 k 31.12.2019 k 31.12.2020 k 31.12.2021

Narodení

12

10

10

11

14

4

Zomretí

12

9

11

8

9

9

Prisťahovaní na trvalý
pobyt

19

28

18

18

31

23

Vysťahovaní
z trvalého pobytu

12

26

24

22

16

17

1211

1214

1207

1215

1226

1243

Stav trvale bývajúceho
obyvateľstva k 31.12.

7

Kultúrny dom
Na zasadaní obecného zastupiteľstva v decembri 2021 poslanci schválili zapojenie obce
Ľubietová do výzvy OPKZP-PO4SC431-2021-68. Výzva bola
adresná “Zníženie energetickej
náročnosti budovy Centrum voľného času Ľubietová”.
Prioritná os: 4. Energeticky
efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch
Špecifický cieľ: 4.3.1 Zníženie
spotreby energie pri prevádzke
verejných budov
Znamená to, že ide hlavne
o zateplenie obvodového plášťa
a strešného plášťa. Do projektu
je zahrnutá aj elektroinštalácia
– bleskozvod v celkovej cene
733,28 €.
Obec bola úspešná a podaná
žiadosť o nenávratný finančný
príspevok bola schválená rozhodnutím, ktoré bolo obci zaslané 1. 3. 2022.
Cena diela dohodnutá so zhotoviteľom predstavuje čiastku
151 105,37 € a stavba sa bude
realizovať hneď po uzavretí
Zmluvy o nenávratný finančný
príspevok a ďalších potrebných
náležitostí. Ostáva nám len veriť,
že v dnešnej neistej dobe, ktorá
nám denne prináša nemilé prekvapenia sa nám dielo podarí začať a úspešne aj dokončiť.
Náš kultúrny dom už zúfalo
potrebuje investíciu do opravy
strechy, osvetlenia, dobudovania zadných traktov, odstránenia
vlhkosti, ktorá permanentne ničí
fasádu. Kultúrny dom patrí medzi
strategické budovy obce, ktorý
sa môže okrem organizovania
kulútno-spoločenských akcií využiť aj ako dočasné útočisko pre
obyvateľov pri vzniku živelnej
pohromy, či inej katastrofy. V súčasnosti nie je núdza o povodne,
zemetrasenia, či iné katastrofy,
ako je aj rozpútaná vojna na Ukrajine, ktorá sa nás bude dotýkať.
J. M.

Ľubietovské „RACIO“
Ľubietová je krásna obec, a verím,
že občania obce jej môžu a dokážu
vrátiť opäť výsady „kráľovského
mesta“. V podstate je to jednoduché.
1. Dôležité je, aby sme sa ako obyvatelia obce vždy riadili základným princípom služby svojmu
blížnemu, susedovi.
2. Aby sme vždy hľadali to, čo nás
spája a nie to, čo nás rozdeľuje.

3. Predovšetkým aby sme sa riadili základnou myšlienkou – tu si
dovolím citovať štátnika minulého storočia, aj keď to upravím
na našu obec „Nepýtajte sa, čo
môže obec Ľubietová urobiť pre
svojich občanov, ale pýtajte sa
čo môžu občania robiť pre svoju
obec“?
Na to, aby sa naša obec Ľubietová stala opäť kráľovským mestom,

nepotrebuje kráľa, ktorý vládne
spôsobom „rozdeľuj a panuj!“ alebo spôsobom „chlieb a hry“, ako
sme, žiaľ, po mnohé roky svedkami.
Počas dlhého obdobia „panovníka“
sme boli svedkami cesty – „v dolinách a na horách“. A to v plnom slova zmysle – z hojnosti prechod do
úpadku a takmer finančnej nútenej
správy obce k opätovnému rastu
a „pocitu“ hojnosti.

Teraz je základnou otázka: Kam
a ako ďalej občania obce Ľubietová? Ako bolo zverejnené na „facebookovej“ stránke nášho „panovníka“, obec má peňazí vyše hlavy,
veď v roku 2021 takmer znásobila
hotovosť na účte a výrazne zvýšila
hotovosť na účtoch svojich dcérskych spoločností – máme takmer 1
milión EUR!
Pokračovanie na 8. strane u
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u Pokračovanie zo 7. strany
Položím dve dôležité otázky:
1. Myslíte si, že je to výsledok hospodárenia obce pod dlhodobým
vedením nášho „starostu“ alebo
výsledok práce občanov Ľubietovej?
2. Čo spraviť, aby sme s tými
prostriedkami správne naložili?
3. Je tento výsledok hospodárenia
dlhodobo udržateľný?
Po ukončení roka máme na účtoch 1 milión EUR! Skvelé! A už sa
núka otázka, či slúžia tieto peniaze tým, ktorým by mali – skutočne
všetkým občanom? Vlastne túto
otázku položil už samotný p. starosta v spomínanom príspevku na
facebooku.

Pokúsme postupne odpovedať
na tieto otázky

Skôr by som sa však vrátil ku
krásnemu zvyku, ktorý väčšina rodín dodržiava práve na Vianoce
a pri štedrovečernej večeri, keď sa
všetci zamyslia, zhodnotia odchádzajúci rok a potom dúfajú v lepšiu
budúcnosť a hľadia dopredu s očakávaním a nádejou, čo prinesie rok
budúci. Zoberme teda pomyselné
krásne jabĺčko a prekrojme ho. Ak je
jabĺčko zdravé, čaká rodinu hojnosť.
A čo čaká obec Ľubietovú v ďalších
rokoch? Poďme zhrnúť stav ekonomického prostredia, v ktorom
sa obec Ľubietová nachádza.
Celé Slovensko je ovplyvnené
súčasnou svetovou situáciou, môžeme si myslieť, že sa nás situácia
v Číne netýka a prišiel COVID-19.
Môžeme si myslieť, že sa nás situácia v Ukrajine netýka, ale máme
tu neďaleko letisko Sliač, kde sa
vplyvom nárastu počtu letov vojenských pilotov výrazným spôsobom
zhorší životné prostredie, a nám
samotným padne v priebehu najbližších rokov pekných pár miliónov ton spalín z pohonných látok.
Priamo na naše hlavy.
Môžeme si myslieť, že nárast cien
surovín a energie sa nás netýka,
ale za rok 2021 bola na Slovensku
takmer 10 % inflácia – presne 9,6
%.
Môžeme si myslieť, že občanom
obce stačí vôľa a názor jedného
človeka, a to, že treba riešiť len stavebné práce a opravovať niektoré
vybrané cesty, ale doteraz sa neinvestovalo do jej technologického
rozvoja, obec aj naďalej tlačí „sračky“ hore kopcom.
Môžeme si myslieť, že trh práce
sa nás netýka, ale chýbajú mladí
ľudia, ktorí by pracovali v obecných
spoločnostiach.
Môžeme si myslieť, že o tzv. „krajinotvorbe“ stačí hovoriť, ale včas
pokosiť trávniky v obci sme schopní
len dodávateľským spôsobom.
Môžeme si myslieť, že máme

krásne lesy, ale nemáme k nim
vrúcny vzťah a pokojne vytvárame
nepovolené skládky odpadov.
Môžeme donekonečna rozprávať o klimatických zmenách, ale
správame sa, ako keby sa nás netýkali a dlhodobo neriešime v obci
protipovodňové opatrenia, hoci sa
nás bezprostredne dotýkajú.

Pár faktov zo slovenského
ekonomického
a spoločenského prostredia:

- Na pandémiu treba zabudnúť a pozerať sa ďalej dopredu.
- Vzťah k peniazom sa mení k pojmu
„užívať si“ miesto „tvoriť hodnoty“.
- Komunikácia degradovala v rámci
celej krajiny (nielen v našej obci),
vláda má nechuť alebo „obavu“
z diskusie.
- Ceny surovín a energií budú rásť,
čo bude deformovať dodávateľské
a partnerské vzťahy.
- Ceny technologických zariadení
budú rásť.
- Cena ľudskej práce bude rásť a dokonca v niektorých segmentoch aj
začne chýbať (napr. oblasť pôdohospodárstva, lesov a tiež v drevospracujúcom priemysle).
- Inflácia bude rásť, ale ľudia nechcú žiť horšie, obzvlášť keď robia
to isté, čo robili predtým.
- Za 28 rokov by Slovensko malo byť
uhlíkovo neutrálne!!! Zamyslime
sa ako rýchlo ten čas letí a čo sme
stihli doma za posledný rok – porozmýšľajme kam dôjdeme za 28
rokov?
- Aké máme a budeme mať daňové
a odvodové zaťaženie – ako sa to
prenesie na občanov?
- Ako sa prejaví konflikt na Ukrajine
na hospodárenie našej obce?
- Akú máme v rodinách, firmách „investičnú“ istotu alebo neistotu?
- Globalizácia vytvára koncentráciu,
pričom spotrebitelia sú roztrúsení
po celom svete. To vytvára tlak na
investície do logistických parkov
a následné zdražovanie dopravných nákladov.
- Medzinárodná situácia sa zhoršuje, prípadné sankcie môžu priniesť
ďalšie obchodné vojny, ktoré narušia bežný spôsob obchodovania.

A teraz späť k našej obci
Ľubietová

Takže máme 1 milión EUR na účtoch– krásne jabĺčko, nuž poďme ho
prekrojiť a spravme si opäť Vianoce.
Alebo, rovno prekrojme všetky tri
jabĺčka, ktoré sú zdrojom príjmu
obce Ľubietová:
Obecné lesy, s. r. o. – zostatok na
účtoch 184 683 €
Dlhodobo prispievajú do rozpočtu obce významnou položkou.
Krásne jabĺčko, staráme sa oň, leštíme ho, pestujeme a máme super

pomocníka – silu prírody, ktorá nás
podporuje v raste nášho „kráľovského bohatstva“. Ale pozor, aj tu
drieme červík – nie veľký, ale z dlhodobého hľadiska môže jabĺčko
pokaziť. Tým červíkom máme na
mysli:
- chýbajúci deficit investícií minulých rokov, iba čiastočne eliminované získaním nenávratného
finančného príspevku vo výške 50
% na kúpu nového traktora bagra
(JCB), štiepkovacej technológie na
prípravu palivového dreva, traktora pre prácu v lese (financované
z úveru v SLSP), takže môžeme riešiť vodozádržné opatrenia a protipožiarne upravovať lesy. Traktor
bager nás zbavuje závislosti od
dodávateľských prác starostom
tak preferovanej lokálnej spoločnosti BAUTRADE.
- žiaľ dlhodobo nie je riešená stránka úpravy miezd zamestnancov
spoločnosti,
- potreba
ďalších
investícií do nových uskladňovacích priestorov, ktoré už valné
zhromaždenie schválilo,
- celkovo plánovacia a komunikačná úroveň riadenia je na veľmi
slušnej úrovni, preto aj
- vzhľadom na nižšie uvedené bol
valným zhromaždením opätovne
menovaný konateľ aj
- na ďalšie obdobie od 1. 4. 2022.
Uvedené zmeny závisia od súčinnosti p. starostu.
Obecná píla, s. r. o. – zostatok na
účtoch 245 487 €
Toto jabĺčko je krásne možno
na prvý pohľad, ale z vnútra je silno napadnuté červíkom, keď ho
rozkrojíme, vidíme z dlhodobého
hľadiska veľký problém. Hospodárska činnosť spoločnosti vôbec
neprispieva do rozpočtu obce a nie
je v stave zabezpečiť pri súčasnom
riadení ani svoj vlastný hospodársky rozvoj. Zásadné problémy spojené s prevádzkou píly:
- chýbajúci deficit investícií minulých rokov, píla je technologicky na hrane muzeálnej
technológie, vysoko energeticky
náročná a práve teraz aktuálny
takmer 500 % nárast cien energií
sa môže od roku 2022 prejaviť na
ťažko plánovateľnom hospodárení
píly v budúcich rokoch,
- pričom za posledné 4 roky absentovali akékoľvek zmysluplné investície do modernizácie
technológie,
dokonca
neboli riešené ani elementárne
opravy drevených konštrukcií
a nosných častí pilnice,
- akútna potreba omladenia manažmentu za účelom odovzdania
skúseností a znalostí, pre potreby
moderného riadenia (daňové zaťaženie, ktoré nám zinkasuje v prospech štátu 20 % zisku v 03/2022
– poukazuje na neschopnosť ria-

denia efektívne v čase rozlišovať
potrebu nákladov a investícií), to
bol aj hlavný dôvod rozhodnutia
valného zhromaždenia o odvolaní konateľky Obecnej píly, s. r. o.
a menovaní nového konateľa od 1.
4. 2022,
- píla potrebuje akútne nové investície, ktoré aktuálne vedenie
nebolo schopné ani za celé 4 predošlé hospodárske roky definovať
a navrhnúť,
- absencia rozšírenia výrobného
programu o nové produkty s vyššou pridanou hodnotou. Odstránenie tohto nedostatku bude
hlavnou úlohou nového konateľa
spoločnosti od 1. 4. 2022 v zmysle rozhodnutia valného zhromaždenia.
 ozpočet obce Ľubietová – zoR
statky na účtoch 594 274 €
Plánovaná investičná činnosť
musí vždy vychádzať z transparentných nákladov, ktoré je, žiaľ,
v našej obci ťažké dodržať. Pokiaľ
nejde o realizácie stavebných prác,
tak pre p. starostu nie je zaujímavé
zabezpečiť akýkoľvek rozvoj obce.
Pričom každá schválená investičná
činnosť bola v rozpočte obce vždy
prečerpaná, ignorujúc rozpočtované položky obecného rozpočtu p.
starostom. Napr. schválený úver na
obnovu školskej jedálne sme neboli
schopní čerpať ani za 2 kalendárne
roky počas „korony“, až nám ceny
nerezového zariadenia vybehli
riadne hore (a aj napriek tomu stále
nemáme potrebné rozpočtové náklady k danému zámeru).
Aktuálna hotovosť na účte obce
je však dobrým východiskovým
stavom k zachyteniu novej vlny
prostriedkov na účel obnovy z EU.
A predovšetkým by sme sa v rámci
zveľaďovania obce mali zaoberať
podporovaním svojpomocnej výstavby – čoho žiarivým príkladom
je iniciatíva našich dobrovoľných
hasičov, ktorí svojpomocnou prácou dokázali znížiť o takmer polovicu náklady na výstavbu novej
zbrojnice z rozpočtovaných cca 90
tis. eur.
Áno, takže zostatok prostriedkov na účtoch obce je výsledok
práce občanov Ľubietovej, ako aj
oboch obecných spoločností, ale
ako dobre s nimi dokážeme hospodáriť, ukáže až budúcnosť, nakoľko hospodárenie obce nie je
ešte stále postavené na pevných
nohách a nemenných princípoch,
tj. že prostriedky obce musia slúžiť
predovšetkým pre rozvoj obce. Míňanie prostriedkov obce musí byť
použité aj na dosahovanie trvalo
udržateľných príjmov a nie plytvanie finančnými prostriedkami obce
a porušovanie finančnej disciplíny
pri rozpočtových výdavkoch.
Ing. Marian Benka
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Školstvo

Učíme sa zachrániť život Takto to cítim ja ....
V našej škole sa opakovane stretávame na aktivitách, kde sa deti
a žiaci učia poskytovať prvú pomoc,
rozprávajú sa o predchádzaní úrazov a v prípade nebezpečenstva
riešia postupy, ako ochrániť zdravie
a zachrániť život. Poznať aspoň základy poskytovania prvej pomoci
je povinnosťou každého človeka,
a preto aj téma poskytovania prvej
pomoci je trvalo aktuálna aj medzi
našimi žiakmi.

S výučbou prvej pomoci začíname už v materskej škole. Rozhovory o problematike sú prístupnejšie
a zábavným spôsobom sa deťom
dá vnuknúť základná myšlienka
záchrany života a pomoc druhému.
Cieľom stretnutí je získať základné
vedomosti a zručnosti bezpečnostného konania a správania sa v bežných situáciách. Veríme, že postupne žiaci nadobudnú také zručnosti,
ktorými môžu zachrániť život.

Z vrchu hory hľadím na dolinu,
ktorá nie je len taká obyčajná. Mňa
táto dolina vychovala. V šírom Horehroní dediny krajšej veru niet.
Na opísanie jej krás mi napadlo pár
viet.
Keď strážili ma veľké hory a kolísala tráva, v Ľubietovej som
zmohutnel tak, ako to dieťa máva.
Z medi a železa ma táto dedina ukovala. Keď pastierska palica - veru
sama - sa mi do rúk podala, na šíre
kvetinové lúky som sa vydal. Šikovný a trpezlivý ako voda, čo sa skalami ryje. V tej doline jazero sa skrýva, zelené ako meď, jej krása zdobí
koruny kamenných obrov sediacich
nad ľubietovským chotárom. Moje
žily pripomínajú korene lipy, kto-

rá na úbočiach chráni rastúcich
junákov. Lipa, ktorej belasé kvety
voňajú prenikavo ako sladký med
a šumot jej lístia šepká mi do duše
slová piesne národnej. Ovčie stáda
sťa obláčiky na zelenom trávnatom
nebi plávajú mi pred očami ako rybky v šírom mori. Zvonenie zvoncov,
ktoré hojdajú sa im na krku a konáre stromov, čo hrá sa s nimi vietor,
hrejú pri srdci.
Tie hory, čo vábia ma k sebe, nepustia ma ďalej. Stromy, ktoré ako
hlava na hlave sú natlačené v hustom lese, v ktorom nestratí sa ten,
kto chodí tam ako domov. To som ja
a moja dedinka.
Peter Majer, 7. ročník,
Umelecký opis - Moja dedina

Deň
v maskách
Tancovali a spievali víly, princezničky, rytieri aj lúpežníci. Fašiangové dni v škole a škôlke sú
plné radosti.
Pri súťažiach sem tam z masky
dačo odpadne, ale radosť z víťazstva to nepokazí. Tanec a výskanie
sa aj tento rok ozývali triedami našej školy.

Lyžiarsky výcvik detí materskej školy a žiakov
základnej
školy
Tále 27. 1. – 2. 2. 2022
Sánkovačka, guľovačka
taktiež dobrá lyžovačka.
Vonku stoja muži snehoví,
krášlia naše zimné domovy.
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Úlohy a opatrenia civilnej ochrany
obyvateľstva v obciach na rok 2022
Znečistenie potoka
Hutná 6. januára 2022
Vcelku pokojné trojkráľové
popoludnie nám prinieslo nemilé
prekvapenie v podobe masívneho znečistenia potoka Hutná.
Mnohých pena valiaca sa potokom
a nepríjemný zápach priviedli do
stavu veľkého pobúrenia.
Vďaka všímavým občanom sa
rýchlo odhalil pôvod znečistenia
a k havárii boli prizvaní odborníci
zo životného prostredia, policajného zboru ako aj zložky záchranného zboru. Ľubietová sa tak nevyhla
zverejneniu znečistenia v televíznom vysielaní televízie JOJ. Nie je
to však po prvýkrát, čo potok musel
zniesť nedbanlivosť nás, ľudí. Naivne sme si mysleli, že s kanalizáciou
príde i čistý potok s množstvom
rýb a vrátia sa k nám aj raky. Dúfali
sme, že s čoraz vyspelejšou dobou
sa ľudia budú správať k životnému
prostrediu zodpovednejšie. Čo si
o tom myslíte vy? Má byť pôvodca
znečistenia za to zodpovedný alebo
bude stačiť jednoduché ospravedlnenie, ako je to v dnešnej dobe na
najvyšších miestach zvykom?
Týmto negatívnym príkladom
sme sa dostali k aktuálnej téme,
ktorá sa týka plánovania, úloh
a opatrení pre ochranu obyvateľstva na území našej obce. Predpokladá sa, že plánovanie je reálne.
Plánovanie ako súčasť krízového
riadenia starostu obce je dôležité
hlavne v období pred krízou s dôrazom na podstatu prevencie a prípravy na mimoriadne udalosti.
Plánovanie počas vzniku mimoriadnej udalosti je zamerané na
operatívne odstránenie mimoriad-

Potok Hutná 6. 1. 2022
nej udalosti, ktorá je spojená so
záchrannými prácami a kolektívnou
ochranou obyvateľstva.
• Organizovanie činnosti starostom
obce je zamerané na tvorbu štruktúry ochrany obyvateľstva a jej
záchranných zložiek. Je to možné
len za podmienky koordinovaného kolektívneho úsilia krízového
štábu a obyvateľstva obce.
• Obce, ktoré berú do úvahy konkrétne postupy, ak vznikne mimoriadna udalosť – náhla povodeň,
dlhotrvajúce sucho, požiar, únik
nebezpečnej látky, sa na ich riešenie vedia pripraviť. V obciach,
kde sa pri tvorbe plánu diskutuje
osobne s obyvateľstvom, hľadajú sa možné problémy a aj ďalšie

možnosti, sa aktivita občanov
podporuje.
• Ak sa na príprave plánu, ktorý berie do úvahy prvky prevencie, podieľajú občania pred ohrozením,
je ich reakcia počas mimoriadnej
udalosti efektívna.
• Plán ochrany obyvateľstva vychádza zo zákona NR SR č. 42/1994 Z.
z. o civilnej ochrane obyvateľstva
v znení neskorších predpisov, § 15
ods. 1, obec je povinná vypracovať plán ochrany obyvateľov, ktorého štruktúru upravuje Vyhláška
č. 533/2006 Z. z. Príloha č. 3.

pozornosť aj s ohľadom na súčasný nepriaznivý geopolitický vývoj
a zmeny klímy. Zabezpečovanie
týchto úloh si vyžaduje aj finančné
krytie, ktoré by malo byť predbežne
naplánované v rozpočte obce. Ako
píše autor vo svojom príspevku,
v roku 2022 by sa malo prípravou
na civilnú ochranu zvýšiť povedomie obyvateľstva o správnom
reagovaní pri varovaní, evakuácii
a ukrytí, čím sa podporia znalosti
zásad poskytovania pomoci iným
pri vzniku mimoriadnej udalosti.
Buďme preto pripravení čeliť
možnej hrozbe.

Povinností a úloh pri zabezpečení
ochrany obyvateľstva je neúrekom
a vyžadujú si do budúcna veľkú

Spracovala. J. M.
Zdroj: Civilná ochrana (revue pre
civilnú ochranu obyvateľstva)

Oslávme Deň Zeme spoločne
O životnom prostredí a jeho poškodzovaní nás médiá informujú
na dennej báze a varujú nás pred
ničivými dôsledkami nášho nezodpovedného správania.
Tento rok to bude už 51 rokov
odvtedy, čo je 22. apríl venovaný našej planéte. Deň, ktorý je
pripomienkou toho, aké dôležité
je starať sa o čistotu nášho bezprostredného okolia, aké dôležité

je separovanie odpadu, či výsadba
zelene. Všímate si, čo nakupujete
a koľko nakupujete? Zamýšľate
sa nad tým, aký spôsob dopravy
využívate? A čo spotreba vody,
palív a energie. Toto všetko odráža súčasný stav našej planéty.
Planéta Zem je jedinečná, krásna
a slúži ľudstvu. Skúsme napraviť
to, čo sme roky zanedbávali. Majme na pamäti, že príroda je múdra
a postará sa sama o to, aby sme sa

zamysleli nad dôsledkami nášho
správania.

Ešte nie je neskoro!

Pridajte sa k nám a oslávte s nami
23. apríla 2022 Deň Zeme upratovaním verejných priestranstiev vo
svojom okolí, či likvidáciou čiernych skládok v našom katastri. Každá iniciatíva je vítaná.
J. M.
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Užitočné informácie
Od 1. januára 2022 funguje na
Slovensku zálohový systém pre
nápojové obaly. Pre výrobcov aj
dovozcov nápojov končí prechodné
obdobie 31. 1. 2022.
Po tomto dátume už na slovenský
trh nemôžu uviesť nápoje v obale,
ktorý nebol registrovaný v zálohovom systéme a riadne označený
symbolom zálohovania. Obchodníci majú prechodné obdobie dlhšie
– do konca júna 2022, dokedy môžu
dopredať staré zásoby. Takže od 1.
júla 2022 sa v predajniach už ne-

môžu predávať nezálohované nápojové plastové fľaše a plechovky.
Zálohujú sa všetky jednorazové
plastové fľaše a plechovky od nápojov s objemom 0,1 l až 3 l vrátane. Na každej zálohovanej fľaši či
plechovke je symbol „Z“ v recyklačných šípkach a text „ZÁLOHOVANÉ“.
Do zálohového
systému sa registruje každý obal,
ktorý sa predáva
na slovenskom
trhu bez výnim-

Vianoce 2021

ky. Len riadne registrované obaly
sa aktualizujú v centrálnej databáze zálohomatov a ručných skenerov a je možné ich uvádzať na trh,
distribuovať a následne odobrať od
zákazníka a vyplatiť záloh 15 eurocentov.
Vrátiť zálohovaný obal je možné
v každej predajni, ktorá je zapojená
do zálohového systému. Takýchto
prevádzok je zatiaľ približne 2 000
po celom Slovensku, toto číslo sa
bude ďalej zvyšovať.
Zálohu 15 eurocentov zaplatí
spotrebiteľ pri kúpe nápoja v ple-

Zdroj: Správca zálohového systému/
Enviroportal

Fašiangy, fašiangy,
fašiangové časy...
26. 2. 2022
Posledný fašiangový víkend sa
niesol v znamení veselosti a radosti. Veď prečo aj nie, nastal čas
poslednej zábavy a hodovania pred
obdobím pôstu.

Vianočné koledovanie, ktoré
dotvára atmosféru výnimočných
udalostí, je pre folklórnu skupinu
Debnár už dlhoročnou tradíciou.
I napriek obmedzeniam kvôli stále
útočiacemu koronavírusu sa nám
podarilo 23. decembra 2021 stret-

chovke alebo plastovej fľaši, ktorá
je označená symbolom „Z“. Cena
nápoja a výška zálohy sú vždy zobrazené oddelene. Keď potom
takúto plechovku alebo plastovú
fľašu vráti do predajne, dostanete
za ňu 15 eurocentov naspäť. Kupón s hodnotou zálohy za vrátené
zálohované obaly si môže zákazník
uplatniť ako zľavu z nákupu alebo
hotovosť v predajni, kde obaly vrátil.

núť v parku na námestí, aby sme si
spoločne zaspievali tradičné vianočné piesne, utužili tak rodinné
i širšie spoločenstvo a popriali si
navzájom k Vianociam veľa radosti
a pokoja.
Autor foto: S. Pupalová

Folklórna skupina Debnár pozvala všetkých, ktorým na ľudových tradíciách a zvykoch záleží do Grajciara na fašiangové
popoludnie s ľudovou hudbou J.
Majera.
Foto: S. Pupalová
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Cenník palivového dreva

Platný od 1.3.2022
Obecné lesy Ľubietová, spol. s r. o., Zábava 442/44, 976 55 Ľubietová
Ihličnaté palivo
v 2 m dĺžkach
€/prm
€/prm
€/m3
€/prm
bez DPH s DPH
s DPH bez DPH

kálané
€/prm
s DPH

€/m3
s DPH

Listnaté palivo
v 2-4 m dĺžkach
€/prm
€/prm
€/m3
€/prm
bez DPH s DPH
s DPH bez DPH

kálané
€/prm
s DPH

€/m3
s DPH

Obyvatelia Ľubietovej
- dôchodcovia
Obyvatelia Ľubietovej
Ostatní odberatelia
Manipulačné zvyšky
Manipulačné odrezky
Samovýroba - haluzina
Samovýroba - nad 7 cm

18,33

22,00

34,38

30,83

37,00

57,81

20,83

25,00

46,30

20,83

40,00

74,07

20,83
23,33
18,33
8,33
4,17
6,25

25,00
28,00
22,00
10,00
5,00
7,50

39,06
43,75
34,38

37,50

45,00

70,31

25,00
27,50
20,83
10,00
7,92
10,00

30,00
33,00
25,00
12,00
9,50
12,00

55,56
61,11
46,30
22,22

25,00

50,00

92,59

Ostatné
Stavebníci v Ľubietovej

45,83

Ihličnatá guľatina na stavebné účely
55,00

Doprava s nakladaním/
vykladaním
Tatra

€/km
bez DPH
3,90

€/km
s DPH
4,68

Pozn.: 1. Palivové drevo je vyrábané v dĺžkach 2 a 4 m, nekálané.
2. Ostatným odberateľom bude vyhotovené v prípade dostatku paliva pre obyvateľov
Ľubietovej.
3. Ďalej je možné dodanie štiepaného paliva v klátikoch 20-50 cm (sypané) v uvedených cenách.
4. Všetko palivo je uvedené s dovozom okrem manipulačných odrezkov a samovýroby.

MDŽ
Medzinárodný deň žien je
medzinárodne uznávaný sviatok,
oficiálne ustanovený Organizáciou Spojených národov. Hoci od
roku 1990 nie je na našom území
sviatkom oficiálnym, mnoho slovenských rodín ho oslavuje dodnes a v roku 2004 sa dokonca
zaradil medzi významné dni.

Štatistický úrad Slovenskej republiky zverejnil
ďalšie údaje za deklaratórne premenné
Po zverejnení základných výsledkov
o národnosti, ďalšej národnosti
a materinskom jazyku a na základe
požiadaviek užívateľov údajov
Štatistický úrad Slovenskej republiky prehodnotil postup šírenia
údajov zo SODB 2021 a zverejnil
dňa 8.2.2022 údaje za deklaratórne
premenné v kombinácii.
Ďalšie údaje budú šírené v zmysle platnej stratégie šírenia výsledkov zo SODB 2021.

Takže milé žienky

8. marca je sviatok všetkých žien,
prajeme im šťastie len,
prajeme im krásu k tomu,
nech sú ozdobou každého domu.
Vaša redakčná rada

Jozef Rosenberger, konateľ

Výsledky v kombinácii:

Výsledky v kombinácii zahŕňajú
nasledujúce tabuľky:
• Obyvateľstvo
podľa
národnosti a ďalšej národnosti v SR
k 1.1.2021
• Obyvateľstvo podľa národnosti a materinského jazyka v SR
k 1.1.2021
• Obyvateľstvo podľa ďalšej národnosti a materinského jazyka v SR
k 1.1.2021
• Obyvateľstvo podľa národnosti

a ďalšej národnosti v SR k 1.1.2021
• Obyvateľstvo podľa národnosti a materinského jazyka v SR
k 1.1.2021
• Obyvateľstvo podľa ďalšej národnosti a materinského jazyka v SR
k 1.1.2021

Cesta k zverejneným
výsledkom:

https://www.scitanie.sk/vysledkyv-kombinacii
V Bratislave dňa 9. 2. 2022
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Nechaj sa inšpirovať
zmŕtvychvstalým Kristom
Milí čitatelia našich Ľubietovských
novín.
Žijeme náročnú dobu, ktorá
v mnohom zasiahla náš osobný
i spoločenský život. V mnohom nás
táto doba spojila a v mnohom aj
rozdelila. Niekedy sa môže zdať, že
akoby to zlé nemalo konca. Akoby
to zlé víťazilo. Akoby sa chvíľa, kedy
sa zlo stratí, stále vzďaľovala. Najväčším problémom dnešnej doby
je, že ľudia prestávajú medzi sebou
komunikovať, myslia si, že všetko
zvládnu sami. Čím to je? Sú to novodobé možnosti, spôsoby virtuálnej
komunikácie cez internet, či mobil?
Je to tým, že vďaka mnohým výdobytkom si už v dnešnej dobe veľa
vecí vieme urobiť sami?
Isté je, že žijeme vedľa seba a nič
o sebe navzájom nevieme. Prestávame si rozumieť. Nepočúvame sa,
nesnažíme sa vzájomne pochopiť
a hľadať odpovede na otázky, ktoré
život prináša. Čo s tým?
V mysli sa mi vybavuje udalosť
stretnutia zmŕtvychvstalého Ježiša
s emauzskými učeníkmi. Evanjelista Lukáš o tejto udalosti podáva
svedectvo, kde opisuje, že po skončení Veľkonočných sviatkov, počas
ktorých sa uskutočnil súdny proces
s Ježišom, po ktorom bol ukrižovaný, zomrel a bol pochovaný, mnohí
odchádzajú domov. Ale tá cesta je
akási iná. Udalosť ukrižovania Kris-

ta v mnohých silno zarezonovala.
Medzi ľuďmi boli aj dvaja Ježišovi
učeníci z Emauzov. Aj oni odchádzali
domov. Ježišova smrť ich veľmi zasiahla. Nečakali to. Ježiš bol ich priateľ. Bolo už tri dni v hrobe a oni cítili,
že všetko, v čo uverili, v koho dúfali
a hlavne milovali už nie je. Aspoň si
to mysleli. Pre Ježiša zanechali všetko a teraz musia začať odznova.
To však ani netušili, že medzičasom Mária Magdaléna už priniesla
do večeradla ustráchaným apoštolom posolstvo o najkrajšom stretnutí všetkých čias. O stretnutí sa so
zmŕtvychvstalým Kristom. Ten sa
objavil za nimi a dobieha ich na ceste. Ani si nevšimli, že k nim niekto
prichádza. Tak boli pohrúžení do
svojho smútku a úvah o udalosti
Veľkej noci, ktorej boli účastní. A tu,
moji drahí, je najkrajšia časť Lukášovej správy. Všimnime si Ježiša.
Dobieha učeníkov a snaží sa kráčať

s nimi. Počúva ich a začne sa zaujímať o to, čo riešia. Oni vidiac záujem, nakoniec otvoria Ježišovi svoje
srdcia a vylejú z nich všetko, čo ich
trápi. Ježiš ich počúva. Neprerušuje
ich, ale trpezlivo čaká, kým sa všetka ich bolesť, beznádej, vyplaví zo
srdca. Keď skončia, Ježiš spoznajúc
problém, začína hovoriť. Spomenie
im všetko zo Sv. písma, čo sa na
neho vzťahovalo.
Ako píše Lukáš, ich srdcia sa
upokojili. To, čo im Ježiš hovoril,
bolo ich srdcu blízke a ich srdcia
začali horieť vierou, nádejou a láskou k Mesiášovi. Začali dostávať odpovede na to, čo ich trápilo. Aj keď
hneď Ježiša nespoznali, rozhodli sa
ho pozvať k sebe domov. Otvorili
mu nielen dvere svojho príbytku,
lebo túžili byť s ním čo najdlhšie,
ale hlavne svoje srdce. I keď ho stále nespoznali, nakoniec ho spoznali
pri modlitbe - Lámaní chleba, tj. pri

sme nikdy nepomysleli. Necharakterizuje ho tichosť. Práve naopak. Dennodenne počúvame hrozné správy
o vojne a smrti, o vraždení, nenávisti,
nezmyselnej túžbe po moci, zastrašovaní a ničení. Sme svedkami toho,
ako zástupy ľudí utekajú zo svojich
domovov v obavách o život a takmer
každý jeden z nich sa musí nasilu rozlúčiť s niekým zo svojich najbližších.
Nedokážeme pochopiť túto nezmyselnosť – nezmyselnosť, o ktorej sme
dúfali, že ju nikdy nezažijeme. Stala
sa však realitou, ktorá sa nás dotýka.
Je zosobnená v tvárach ľudí, najmä
žien a detí, ktoré hľadajú prechodné
alebo aj trvalejšie útočisko v našej
krajine či ďalších štátoch Európy.
A tu zrazu nielen ako veriaci ľudia
môžeme vnímať, že sa predsa len
vraciame k pôstnym témam. Spoločne totiž túžime po pokoji a mieri,
ktorý neznamená nič iné, než zmie-

renie a prekonanie odcudzenia,
uzdravenie zo starých krívd, skutočné odpustenie a následné budovanie toho, čo osoží všetkým ľuďom.
Tiež vidíme, že láska je skutočným
zdrojom nádeje a sily, lebo pamätá
na blížneho a pomáha mu. Mnohí
tak robia – mnohí tak robíte - práve
teraz. Spoločne vytrvajme! Konajme
vo svojich vlastných životoch v duchu pokoja a mieru a ako kresťania
prosme o tento dar v modlitbách.
Žime v láske, ktorá sa prejavuje
skutkami: nech jej oheň horí a ani
na chvíľu neochladne. Vráťme sa
vo svojich srdciach k Bohu, ktorý sa
v Ježišovi Kristovi nad nami zmiloval
a odpustil nám naše viny, na kríži definitívne porazil smrť a priniesol nám
plnosť života.
Prosme, aby bol s nami – tak, ako
nás k tomu vedie autor náboženskej
piesne (Evanjelický spevník č. 576):

slávení Eucharistie. Tá radosť. Ježiš
žije! Nič nie je stratené. Všetko len
začína. A tak ešte v ten večer odišli
za apoštolmi do Jeruzalemu podeliť
sa s nimi o túto radosť. Keď tam prišli, dozvedeli sa, že niektorí z nich
sa už tiež na základe svedectva Márie Magdalény boli presvedčiť, že
hrob je prázdny.
Všimnime si Ježišov prístup. Prišiel k učeníkom, počúval ich, snažil
sa ich pochopiť, potom im vysvetľoval veci – čiže im pomáhal a nakoniec sa s mi aj modlil, lámal chlieb.
Toto je cesta aj pre dnešnú dobu. Ak
chcem zvládnuť túto náročnú dobu,
ktorá spôsobila toľko rozdelenia
medzi nami ľuďmi, toľko nepochopenia, toľko hádok a toľko rôznorodej bolesti, potrebujeme sa nechať
inšpirovať Ježišom. Naučiť sa počúvať, kráčať s druhými, snažiť sa ich
pochopiť, hlavne spoznať, čím žijú
a hľadať odpovede na mnohé otázky, výzvy, problémy, s ktorými sa
stretneme, ale nezabudnime aj so
zmŕtvychvstalým Kristom. Nemajme strach otvoriť naše srdce svetlu
zmŕtvychvstalého a dovoľme, aby
cez nás uzdravoval ďalších, nielen
v našich rodinách, ale všade tam,
kde prichádzame.
Požehnané Veľkonočné sviatky
vám všetkým zo srdca želá a v modlitbe vyprosuje váš
otec Martin Uhrík
farský administrátor v Medzibrode

Iný pôst
Vážení spoluobčania,
v čase, keď píšem tieto riadky, plynie pôstne obdobie. V kresťanskom
význame je to tichý čas. Človek má
priestor porozmýšľať o svojom živote
pod zorným uhlom Božej lásky, ktorá
je vyjadrená utrpením a smrťou Pána
Ježiša Krista, Syna Božieho. V spoločenstve cirkvi v duchu sledujeme
Jeho cestu a napokon prichádzame
až na Golgotu – na miesto, kde sa na
dreve kríža stal Spasiteľom sveta,
keď za naše vykúpenie z moci zlého zaplatil tú najvyššiu cenu - cenu
vlastného života. Ako sa na to dá
odpovedať? Písmo nám hovorí, že jedine pokáním a vierou v evanjelium,
vierou v Krista samého. Práve cez
pokánie a vieru objavujeme nádej
potrebnú pre naše životy - a život
ako taký nadobúda novú podobu.
Teraz sa však zdá, že všetko je úplne inak. Zažívame pôstny čas, na aký

Ó Pane náš, Ty Darca pokoja,
daj ho aj nám,
pokoj, čo dáva pravica Tvoja,
je vzácny dar;
Ježiši, daj nám z lásky ten dar svoj,
nepriateľov zmier a svet upokoj.
Zvesť pokoja nech mocne
prebudí dnes svet celý.
Nedaj, aby zas tisíce ľudí
v bojoch mreli,
aby človek smrť vojnou rozsieval
a šíril bolesť, množil rany, žiaľ.
Ó Pane náš, Ty cestou pokoja
národy veď;
kiež v bratskom zväzku všetky
sa spoja, nech vojen niet;
chráň nás pred skazou,
zabráň rozbroju
a všetkých priveď k svojmu pokoju.
AMEN.
Mgr. Renáta Rényeiová
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Bowling – po novom Kolkáreň Sokol
obec prenajala Bowling v poradí už
siedmemu nájomcovi, ktorý sa ujal
prevádzkovania 25. februára 2022.
Je to prvý nájomník, ktorý vrátil budove ten správny a slovenský názov
Kolkáreň Sokol. Fasáda budovy síce
ešte nie podľa našich predstáv, no
verím, že obec urobí všetko preto,
aby sa okrem iných nedostatkov
urobila aj nová fasáda. Už chýba len
vytvoriť oddiel nových ľubietovských kolkárov.

Tohto roku ubehne od otvorenia
závodnej kolkárne v Ľubietovej už
69 rokov. Pre aktívnych kolkárov
Ľubietovej to bola vtedy veľká
sláva. Za tých 69 rokov prešla kolkáreň niekoľkými zmenami a tiež
niekoľkými nájomníkmi. Chátrajúcu
budovu sa obec rozhodla zrekonštruovať, aby začala slúžiť občanom
tak, ako slúžila pôvodne – na hranie
kolkov s malým občerstvením. Po
oprave budovy sa od roku 2009 stal
z kolkárne Bowling. V roku 2022

Jana M., Foto: Kolkáreň Sokol

Stolný tenis
Stolnotenisový oddiel Vepor Ľubietová začal súťažný ročník 2021–
2022 v októbri 2021 v provizórnych
podmienkach. Tréningový proces aj
súťažné zápasy obidvoch družstiev
„A“ aj „B“ prebiehali v priestoroch
Kultúrneho domu v Ľubietovej.
Na základe pandemickej situácie,
ktorá v tom čase znepríjemňovala
život spoločnosti, neboli iné možnosti hľadania a využitia priestoru,
kde by bolo možné prevádzkovať
tento druh športu. O provizórnych
podmienkach hovoríme preto, lebo
tie v KD sú z pohľadu plochy vyhovujúce, ale v súvislosti s osvetlením
hracieho priestoru sú, žiaľ, na hranici regulárnosti.
K samotným súťažiam. Družstvo „A“ týmu začalo súťaž v 5. lige
prehrami s dvomi adeptmi na postup, konkrétne družstvami z Podkoníc a Podbrezovej „B“. Následné
zápasy do 6. kola súťaže naši už
vyhrávali, vďaka čomu sa družstvo
„A“ pred prerušením súťaže z dôvodu pandémie umiestnilo v polovici
tabuľky 5. ligy. Družstvo “B“ začalo
v tomto ročníku úspešnejšie, keď
po odohratí piatich kôl v 6. lige prehralo iba jeden zápas v Medzibrode. Ak by sa odohralo kompletne aj
šieste kolo, atakovalo by popredné
priečky a mohlo by pomýšľať na postup do vyššej súťaže.
Súťaže boli predbežne ukončené už v polovici novembra 2021

a napokon prerušené až do odvolania. Keďže sa celková pandemická situácia zlepšila až vo februári
2022, vedenie súťaží rozhodlo, že
sa uskutoční Jarná liga, do ktorej sa
prihlásilo trinásť družstiev vrátane
jedného družstva z nášho oddielu.
Uvedená súťaž je len doplnková
a nebude mať vplyv na postup prípadne zostup súťaží 5. a 6. ligy.
Na základe hore uvedeného sa
chcem ešte zmieniť o jednej veci.
Sú to priestory, ktoré by bolo možné akýmkoľvek spôsobom využívať na športové vyžitie občanov

Ľubietovej a, samozrejme, aj amatérskych športovcov. Z nich mnohí
reprezentujú obec počas zimných
mesiacov, prípadne sa pripravujú
na súťaže v jarných a letných mesiacoch. V obci je jediný priestor,
ktorý momentálne môže poskytnúť takúto možnosť, a to telocvičňa
v ZŠ v Ľubietovej. Avšak využívanie
týchto priestorov je v súčasnom
pandemickom období problematické. Preto by bolo namieste sa
do budúcnosti zamyslieť nad možnosťami rozvíjania športového ducha Ľubietovčanov a najmä detí.

Z tohto hľadiska by určite by bolo
žiaduce zakomponovať do plánu
aktivít obce myšlienku investičnej
výstavby športovej haly. Napríklad
aj v priestoroch Športovo kultúrneho centra. Podobný počin by našiel
určite pozitívnu odozvu u občanov
všeobecne, a zároveň by veľmi pomohol vo veci udržania, prípadne
rozširovania aj nových druhov športu v obci, a tým aj na začlenenie čo
najväčšieho počtu občanov Ľubietovej do športového diania a reprezentácie obce.
Ing. Pavel Čuba

Zľava spodný rad: A. Čief, Kolesová, Mojžiš, Potančok, Jamriška. Zľava horný rad: Oborčok, Ľ. Čief, Čuba, Hraško
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Vojnová sestrička
Čím ten príbeh začať? Snáď tým,
že Karolovi a Márii Zigmundovej,
dvom mladým ľuďom židovského
pôvodu sa na jar 1944 narodila
v zbernom tábore vo Vyhniach
dcérka Mirka.
Partizáni zberný tábor na jeseň rozpustili a rodina sa vybrala
hľadať útočisko najprv do Nového
mesta nad Váhom. Odtiaľ museli
čoskoro odísť, a tak ich cesta viedla
na stredné Slovensko. Došli až do
Ľubietovej. Tu si prenajali izbičku,
ale po pár dňoch sa do dediny dostali Nemci, tak Zigmundovci utekali ďalej. Dostali sa nad Ľubietovú
do stajní, kde sa mohli uchýliť do
sena. Dieťatko plakalo a pani Zigmundová zo strachu o život dieťaťa
stratila mlieko. Našla sa však dobrá duša, ktorá im poradila, že na
Filadelfiovie majeri majú kozy aj
kravy, tam iste bude mlieka dosť.
Na Filadelfiovie Majeri žili temer
celý rok v malom domčeku Zuzana
Filadelfiová a jej manžel Pavel Filadelfi – Janekovie. V tom čase mali
dve malé dcérky Helenu a Anku.
Otec Pavel bol často s partizánmi
a vo svojom ovčinci a tiež v neďalekom lese urobil dva bunkre,
ktoré mali slúžiť ako úkryt pred
Nemcami. V nich ukrývali už dve
židovské rodiny, ale prichýlili aj
Zigmundovcov. Raz prišli na Majer
Nemci. Karol Zigmund utiekol do
lesa a manželka Mária, ktorú volali
Málka, zostala s dcérou Mirkou so
Zuzkou Janekovie a jej dcérkami.
Zuzka Nemcov pohostila čerstvo
upečeným chlebom
s maslom a navarila im cigórii.

Príbeh vyrozprávaný Samuelom (Elom)
Víznerom – najstarším Víznerom po meči
Tí spokojní z Majera odišli. O týždeň však prišla na všetky Majere
razia opäť. Sused si totižto vypil
a v krčme sa chválil, že má na Majeri „židovský tábor". Najprv Nemci pochytali Židov na Holíkovie
aj na Lelekovie Majeri. Keď na tom
Janekovie počuli streľbu, stačili
manželia Zigmundovci utiecť do
bunkra v lese, ale Mirku nechali
u Zuzky Filadelfiovej. Nemci u nej
nikoho nenašli. Nenapadlo im,
že tretie dieťa - Mirka nebola ich
vlastná. Povedali však, že sa ešte
vrátia. Od strachu nedokázala ani
petrolejku zapáliť, keď si nemecký
dôstojník chcel v tmavej komore

obzrieť zavesený kabát. Patril totiž
Karolovi Zigmundovi... Keď Nemci
odišli, vybrala sa rýchlo najkratšou
cestou cez horu k sestre Anke Víznerovej dole do dediny. Tam Mirku
nechala, pretože dedina bola plná
nemeckých vojakov. Víznerovci
však mali dvoch malých chlapcov
Samuela a Miloša a k Pavlovi ako
k obuvníkovi ľudia aj cez vojnu do
domu chodievali. Každý v Ľubietovej vedel, že majú doma židovské
dieťa..
Zigmundovci museli odísť aj
z Ľubietovej. Ich cesta viedla do
Kalinkvoa k sesternici pani Márie.
Mirka ostala do konca vojny u Víz-

Ak študujeme správnym spôsobom, myseľ nemá limity. Viera v to,
že na niečo máme alebo nemáme
hlavu, škodí tým, ktorých už na začiatku vzdelávacieho procesu odpíšeme, ale aj tým, ktorých chválime
za to, že sú šikovní.
Presvedčenie o predurčenosti
mozgu podporujeme aj tým, akú
cestu k poznaniu deťom ukazujeme
– ak totiž majú odpoveď na otázku
hľadať len jedným vytýčeným spôsobom, ľahko môžu uveriť tomu, že
danú úlohu nikdy nedokážu vyriešiť.

Spracovala J. Majerová
Zdroj: Rádio Slovensko 15. 3. 2015
Dagmar Mozolová

Vo Zvolene pri židovskom cintoríne je Park ušľachtilých duší
Je to obdoba Záhrady spravodlivých v Yad Vashem v Jeruzaleme. Tu sú na Múre cti mená
slovenských občanov, ktorí cez
vojnu zachraňovali Židov pred

deportáciami
do
koncentračných táborov. Je tam vyše 600.
občanov. Medzi nimi sú aj Pavel a Anna Víznerovci a Zuzana
Filadelfiová.

Žiadny predurčený
mozog neexistuje
Ku dňu učiteľov

nerov. Tak mali bratia Samuel a Miloš sestričku. Po vojne prišiel otec
Mirku do Ľubietovej hľadať. Našiel
spokojné dievčatko obklopené
láskou dvoch bratov a náhradných
rodičov. Mala len niečo vyše roka,
keď si ju prišiel otec vziať. Kontakty Zigmundovcov sa po vojne s rodinou Víznerovou nepretrhli. Písali
si v roku 1947, kedy sa Mirke narodil brat Dušan. V roku 1949 dostali
list z Izraela. V roku 1999 Samuel
náhodou našiel list medzi inými
listinami. Osobne sa Samuel s Málkou stretol v roku 2002 a v roku
2003 sa zúčastnil odovzdávania
vzácneho ocenenia rodičom „Spravodliví medzi národmi“.

Spôsobov, ktorými sa môžeme
učiť, je pritom obrovské množstvo
a deťom by sme mali ukázať, že si
z nich môžu vybrať.
Celé desaťročia totiž školstvo
stálo na myšlienke, že práve systém
samotný dokáže vyhodnotiť schopnosti dieťaťa a určiť, ako sa k nemu
správať. A zmeniť tento prístup je
očividne zložité.
Vedci sa pokúšali nájsť limity
fungovania mozgu, nakoniec však
nikdy nič podobné nenašli. Takže
áno – keď sa učíte správnym spôsobom, som presvedčená, že sa môžete naučiť čokoľvek.
Myslím si preto, že ak je pre deti
napríklad matematika len záleži-

Mier
Po tvári veľká slza padá,
na vážnu tému odpoveď sa hľadá.
Čo sa to vo svete deje,
na Ukrajine mier nie je.

tosťou čísel, nerobíme im ktovieakú službu. Pri pohľade na mozgy
najúspešnejších ľudí na svete totiž
vidíme, že sa odlišujú práve väčším
počtom takýchto prepojení naprieč
mozgom.
Tiež však hovoríte, že viera
v predurčenosť mozgov ubližuje
aj druhému pólu – tým, ktorým od
detstva hovoríme, že sú šikovní.
Deti sa tak stávajú závislými od pochvaly, a to ich môže doviesť k takémuto strachu z chýb, že majú v procese učenia tendenciu zaseknúť sa.
Schopnosť učiť sa z chýb je pritom
nesmierne dôležitá.
Spracovala FP

Prečo sused so susedom sa bije,
veď mier na tvári slzu zmyje.
Keď sa opäť mier navráti,
budú všetci kamaráti.
Radosť, smiech a pekné chvíle,
keď dohoda znova príde.
Vo svete zas mier nadíde
a láska opäť príde.
Po ulici láska veje
a každý sa vrúcne smeje.
Emma
Kapustová
a kolektív
9. ročníka
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Viete, že v roku
2022 by sa dožili
Jozef Jarín Kmeť
6. marca 1815 – 207 rokov
Otto Vízner
6. júna 1920 – 102 rokov
Pavol Fabry
8. februára 1641– 381 rokov
Jozef Messerschmidt
18. marca 1875 – 147 rokov
Emil Rusko
27. júna 1900 – 122 rokov
Ervin Bárta
30. marca 1929 – 93 rokov
Eugen Lukáč
15. mája 1900 – 122 rokov
Ján Kňazovický
27. októbra 1893 – 129 rokov
Július Kňazovický
24. januára 1896 – 126 rokov
Ján Kordoš
27. októbra 1845 – 177 rokov
Jozef Cochius
26. marca 1798 – 224 rokov
Ján Rosenberger Ferovie
1868 – 154 rokov
Jozef Ružiak
19 mája 1911 – 111 rokov
Martin Podkonický
8. marca 1709 – 313 rokov
Vavrinec Dunajský
15. júla 1784 – 238 rokov
Zora Bachnárová
25. marca 1925 – 97 rokov

Pár politických
Prečo sa voľby do parlamentu konali 29. 2. 2020? Lebo presne tak
často na nás politici myslia.
Známy politik si podal inzerát:
Predám svedomie. Zn.: Hryzie ma.
Na Daňový úrad si predvolali politika:
- Máme tu na vás oznámenie. Môžete nám vysvetliť, odkiaľ máte
vilu, auto Ferari a chatu v Tatrách?
- Chytil som zlatú rybku a splnila
mi tri priania.
- A máte o tom nejaký dôkaz?
- Predsa vilu, auto a chatu!
Havarovalo lietadlo s politikmi.
Našiel to horár a tak všetkých
pochoval. Prišiel novinár a opýtal sa ho, či boli všetci mŕtvi.
- No, niektorí hovorili, že nie, ale
ako môžete dnes veriť politikom?

Perníkový koláč
s fajnovou plnkou
Potrebujeme:
2 hrnčeky hladká múka
1 hrnček kryšt. cukor
1 hrnček mlieka
0,5 hrnčeka olej
2 vajcia
2 PL kakao
½ prášku d pečiva
1 medovníkový prášok
Na potretie lekvár podľa chuti
Poleva:
2 varové čokolády
2 kyslé smotany
Postup:

Všetky suroviny na cesto spolu
vymiešame a vylejeme na vymastený a múkou vysypaný plech. Pečieme vo vyhriatej rúre pri teplote
180 stupňov (cca do 25 min.). Po
upečení necháme vychladnúť, potrieme lekvárom a navrstvíme pripravenú plnku. Dáme do chladničky
stuhnúť.
Plnka: vo vodnom kúpeli necháme rozpustiť dve varové čokolády.
Po rozpustení ich zmiešame s dvomi kyslými smotanami a hneď navrstvíme na upečený koláč.
Dobrú chuť!

Svetové krédo
optimistu
1. Byť taký silný, že nič nenaruší
kľud a mier mojej mysle.
2. S každým hovoriť o zdraví, šťastí, úspechu.
3. Vidieť vždy svetlú stránku
veci.
4. Dať všetkým ľuďom pocit vlastnej hodnoty a dôležitosti.
5. Premýšľať o tom najlepšom,
pracovať pre to najlepšie, očakávať to najlepšie.
6. Byť nadšený svojimi úspechmi
a úspechmi druhých.
7. Zabudnúť na chyby minulosti,
klásť dôraz na to, čo sa dá dosiahnuť v budúcnosti.
8. Nosiť na tvári úsmev.
9. Stráviť vlastným zdokonaľovaním toľko času, aby neostal
čas na kritizovanie druhých.
10. Povzniesť sa nad starosti, byť šľachetný nato, aby som sa rozčuľoval, silný na to, aby som sa bál,
príliš šťastný, než aby som dovolil
problémom toto šťastie pokaziť.
M. Černáková

Obdarovať je rovnakou radosťou,
ako byť obdarovaný
však nie je jediný. Pri príležitosti
výročia vzniku našej základnej školy
priniesol športové potreby na vyučovanie telesnej výchovy aj starosta
obce Strelníky Ján Majer. Vedenie
školy sa darcom za darčeky poďakovalo listom i na webovej stránke
školy. Darcovia sú skromní, nechvália sa, no vďaka našim novinám sa
o tom dozvie aj širšia verejnosť. Som
presvedčená, že takých ľudí je medzi
nami viac, len o nich nevieme.

Kto by sa nepotešil z darčeka, čo
i len malého. Veľkí, či malí, darček
urobí radosť každému. Verím, že sa
zároveň teší aj ten, kto obdarováva
úprimne a nezištne. Mnoho darčekov
možno končí v zásuvkách pod kopou
ďalších zbytočných vecí, no tieto darčeky určené pre deti našej základnej
školy určite v zásuvke neostanú. Už
po tretí rok na Vianoce pod stromček
dostávajú deti do Školského klubu
darček od darcu, ktorým je náš spoluobčan Pavol Šimun. Tento darček

J. M.

Citáty
Život nikdy nie je ľahký. Je potrebné pracovať a plniť si povinnosti – povinnosti voči pravde,
spravodlivosti a slobode.
John F. Kennedy

návykmi. Sledujte svoje návyky;
stanú sa charakterom. Sledujte
svoj charakter; stane sa vaším
osudom.
Lao-Tze

Sledujte svoje myšlienky; stávajú sa slovami. Sledujte svoje slová; stávajú sa skutkami.
Sledujte svoje činy; stávajú sa

Zdravie je najväčší dar, spokojnosť najväčšie bohatstvo, vernosť
najlepší vzťah.
Budha

Čím viac bude človek rozjímať
o dobrých myšlienkach, tým lepší
bude jeho svet a svet ako celok.
Konfucius
Drž sa ďalej od ľudí, ktorí prichádzajú iba preto, aby sa podelili
o sťažnosti, problémy, katastrofy,
obavy a ohováranie iných
Dalajláma
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